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Stavebně-montážní organizace VHS Břeclav s.r.o. realizuje své podnikatelské aktivity 

převážně ve výstavbě inženýrských, vodohospodářských, ekologických, hydrotechnických, 

pozemních staveb a pozemních komunikací. Mezi naše zákazníky patří objednatelé z veřejné i 

soukromé sféry, z domácích i zahraničních finančních zdrojů. 

 

Prioritou naši společnosti je spokojenost objednatelů, tzn. splnění jejich oprávněného 

očekávání ve smluvních termínech a v dosažené kvalitě, zaručující užitnou hodnotu bez 

reklamací, což vytváří vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy. Vedení společnosti si rovněž 

uvědomuje, že všechny činnosti spojené s realizací staveb mají určitý dopad na životní 

prostředí a zároveň jsou zatíženy riziky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

Pro zajištění neustálého zlepšování integrovaného systému vyhlašuje vedení společnosti 

Politiku integrovaného systému managementu ISM s následujícími závazky: 

 

• Každá práce i činnost bude předem řádně připravena, což je velmi důležité zejména u 

náročných staveb. Nedělitelnou podmínkou je pořádek v dokumentaci a na pracovištích. 

 

• Plnit všechny dohodnuté požadavky zákazníků, s cílem dosáhnout jejich spokojenosti s 

našimi produkty.  

 

• Činnosti společnosti jsou zaměřeny na předcházení možného poškození životního prostředí 

a s tím souvisí i prevence nehod a havárií.  Organizace se snaží využívat dostupné, 

technické a organizační prostředky pro předcházení všem možnostem negativních jevů, 

nehod a havárií a zvyšování environmentální výkonnosti. 

 

• Zajistit pro naše pracovníky bezpečné a zdravé pracovní podmínky týkající se prevence 

pracovních úrazů a poškození zdraví s ohledem na snižování rizik jako projevu prevence 

proti ohrožení života, úrazům a nemocem z povolání. Toho chceme dosáhnout neustálým 

snižováním rizikových míst pro naše pracovníky a odstraňováním nebezpečí pro neustálé 

zlepšování systému bezpečnosti práce. 

 

• Komunikovat otázky kvality, bezpečnosti práce a ekologických podnětů, pro dosažení shody 
v oblasti potřeb a očekávání všech zainteresovaných stran. Zejména oblast bezpečnosti 
práce bude projednávána s pracovníky, případně jejich zástupci. Bude zajištěna jejich 
spoluúčast při řešení otázek bezpečnosti práce. 

 

• Při činnostech jsou realizovány požadavky platné legislativy České republiky, Evropské unie 

a jinými požadavky vyplývajícími z potřeb všech zainteresovaných stran. 

 

 
 
 


